ઓનલાઈન એડમિશન ફોિમ ભરવા િાટેની િાર્મદમશિકા

કૃપા કરીને માર્ગદર્શિકામાાં આપેલ સ ૂચનાઓ અને માહિતીને કાળજીપ ૂર્ગક
ર્ાાંચો અને નીચેના પ્રમાણપત્ર તૈયાર રાખો.
1. ફોટો (PNG,JPG,JPEG) ફોમેટમાાં 500 KB થી ઓછી સાઇઝનો અપલોડ
કરર્ો.
2. LC (શાળા છોડયાન ાં પ્રમાણપત્ર) PDF ફોમેટમાાં 250 KB થી ઓછી સાઇઝનો
અપલોડ કરર્ો.
3. ધોરણ – 12/ સ્નાતક / અન-સ્નાતક ર્ર્ેરે એડર્મશન માટે જરૂરી માકગ શીટો
PDF ફોમેટમાાં 1 MB થી ઓછી સાઇઝનો અપલોડ કરર્ો.
4. એપ્લલકેશન સબર્મટ કયાગ પછી તેમાાં સધારા ર્ધારા કરી શકાશે નહિ જેથી
સબર્મટ કરતા પિેલા એપ્લલકેશન સેર્ કરી તેની ખરાઈ કરી લેર્ી પછી જ
સબર્મટ કરર્ા ર્ર્નાંતી છે .

 ગ ૂજરાત ર્ર્દ્યાપીઠની ર્ેબસાઇટ માાં જર્ા માટે http://gujaratvidyapith.org/
લલન્ક ઉપર જાર્.

 Admission પોટગ લ માાં જર્ા માટે “Online Application Form ” ઉપર પ્લલક કરો.
અથવા
 Admission પોટગ લ માાં જર્ા માટે http://gujaratvidyapith.org/admission/ લલન્ક ઓપન કરો.
 ત્યાર બાદ રજજસ્રેશન માટે “Create an Account (For new user)” લલન્ક ઓપન કરો અને
જરૂહરયાત પ્રમાણે માહિતી લખર્ી.



Register Account પર પ્લલક કયાગ પછી તમારા ઈમેલ પર “Registration Confirmation” માટેનો

મેઇલ તમારી ર્ર્ર્ત સાથે આર્શે.



તમારા ઈમેલ પર “Activation Link” અને Username / password ની ર્ર્ર્ત મળશે.

 ઈમેલમાાં “Activation Link” પર પ્લલક કયાગ પછી “Success” મેસેજ આર્શે.

 ત્યાર બાદ લૉલર્ન કરર્ાન ાં રિેશે.

 લૉલર્ન કરર્ા માટે ઈમેલમાાં આર્ેલ Username અને password ઉ૫રાાંત કેલચા કોડ આપર્ાનો
રિેશે ત્યાર બાદ લૉલર્ન બટન પર પ્લલક કરર્ાન ાં રિેશ.ે

 લૉલર્ન કયાગ બાદ તમારે જે કોર્ગ માાં admission લેર્ાન ાં િોય તે પસાંદ કરર્ા ર્સલેલટ કરર્ાન ાં
રિેશે.

દા.ત મિાદે ર્ દે સાઇ સમાજસેર્ા મિાર્ર્દ્યાલય, અમદાર્ાદ નો MCA અભ્યાસક્રમ .....



કોર્ગ ર્સલેલટ કયાગ પછી “Start Application” બટન પર પ્લલક કરર્ાન ાં રિેશે.

 “Start Application” બટન પર પ્લલક કયાગ પછી તમારાં Application ફોમગ ઓપન થશે. જેમાાં
તમારી જરૂહરયાત મજબની ર્ર્ર્ત ભરર્ાની રિેશે.

 નામની ર્ર્ર્ત અંગ્રેજી કેપીટલ અક્ષરમાાં ભરર્ાન ાં રિેશે.
 તમારો ફોટો (PNG,JPG,JPEG ફોમેટમાાં) 500 KB થી ઓછી સાઇઝનો અપલોડ કરર્ાનો રિેશે.


LC (શાળા

છોડયાન ાં પ્રમાણપત્ર) PDF ફોમેટમાાં 250 KB થી ઓછી સાઇઝનો અપલોડ કરર્ો.

 ર્ર્દ્યાથી એ અભ્યાસક્રમ મજબ ધોરણ – 12 / સ્નાતક / અન-સ્નાતક ની જરૂરી માકગ શીટો PDF
ફોમેટમાાં 1 MB થી ઓછી સાઇઝની અપલોડ કરર્ાની રિેશે.

 ત્યાર બાદ “Click here for fee Payment” બટન પર પ્લલક કયાગ પછી એસબીઆઇ બેન્કન ાં ફોમગ
ખલશે.

Select Payment Category: Admission Form
ુ બ ભરવાની રહેશે.
પસંદ કરી જરૂરી મવર્તો ફૉિમિાં ભરે લી મવર્તો મજ

ે રીમાાં ટીક
 ર્ર્દ્યાથી એ એસબીઆઇમાાં ભરે લ ફી ની રરસીપ્ટ અપલોડ કરર્ાની રિેશે અને બાાંિધ
કયાગ પછી તમારે સ્થળની ર્ર્ર્ત લખર્ાની રિેશે.

 ર્ર્દ્યાથી એ તેમની બધી જ માહિતી સાર્ચેતી થી ભરી “Save” બટન પર પ્લલક કયાગ પછી
“Submit Form” બટન પર પ્લલક કરર્ાન ાં છે .
 ર્ર્દ્યાથી એ તેમની “Application Form” ની ર્પ્રન્ટ “Manage Application” પર પ્લલક કરર્ાન ાં
રિેશે.
 ર્ર્દ્યાથી એ તેમની “Application Form” ની ર્પ્રન્ટ અને એપ્લલકેશન નાંબર સાચર્ી ને રાખર્ા નો
રિેશે.

